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ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN PUITESOPIMUKSEEN LIITTYVÄ PARIISIN SOPIMUS; ALLEKIRJOITUSVALTUUKSIEN
MYÖNTÄMINEN
Pariisin sopimus hyväksyttiin ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (SopS 61/1994, jäljempänä ilmastosopimus) sopimuspuolten
21. konferenssissa Pariisissa 12 päivänä joulukuuta 2015. Sopimus koskee vuoden
2020 jälkeistä aikaa, jolloin ilmastosopimukseen liittyvän Kioton pöytäkirjan (SopS
12—13/2005) toinen velvoitekausi on päättynyt.
Sopimuksen neuvotteluprosessi käynnistettiin vuonna 2011 Durbanissa, EteläAfrikassa, pidetyssä ilmastosopimuksen 17. konferenssissa, jossa sovittiin maailmanlaajuista sopimusta koskevan neuvotteluprosessin aloittamisesta. Sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi ilmastosopimuksen osapuolille YK:n päämajassa New Yorkissa 22.4.2016—21.4.2017. YK:n pääsihteeri järjestää sopimuksen allekirjoitusseremonian 22 päivänä huhtikuuta 2016.
Pariisin sopimus on valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukainen valtiosopimus. Sopimusteksti sisältää johdannon ja 29 artiklaa. Sopimuksen
tavoite on sen 2 artiklan mukaan vahvistaa maailmanlaajuisia ilmastotoimia muun
muassa seuraavasti:
− pitämällä maailmanlaajuinen keskilämpötilan nousu selvästi alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkien toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa esiteolliseen aikaan;
− parantamalla kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin ja kykyä
joustavasti mukautua muuttuvaan ilmastoon sekä edistämällä kehitystä kohti alhaisia kasvihuonekaasujen päästöjä tavalla, joka ei uhkaa ruokaturvaa; sekä
− sovittamalla rahoitusvirrat vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa
mukaudutaan joustavasti muuttuvaan ilmastoon.
Tavoitteen saavuttamiseksi kaikilta osapuolilta odotetaan sopimuksen 3 artiklan mukaan lisääntyviä toimia päästöjen vähentämiseksi (4 artikla), ilmastonmuutokseen
sopeutumiseksi (7 artikla), ilmastorahoituksen lisäämiseksi (9 artikla), teknologian
kehittämiseksi ja siirtämiseksi (10 artikla), toimintavalmiuksien vahvistamiseksi (11
artikla) ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi (13 artikla).
Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ilmastosopimuksen osapuolet voivat sitoutua
Pariisin sopimukseen omien kansallisten menettelyiden mukaisesti joko ratifioimalla,
hyväksymällä tai liittymällä. Sopimus tulee voimaan, kun sen on vahvistanut vähintään 55 osapuolta, joiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä on
vähintään 55 prosenttia.
Osana Pariisin sopimuksen neuvotteluita ilmastosopimuksen osapuolet toimittivat
ilmastosopimuksen sihteeristölle vuoden 2015 aikana ns. aiottuja kansallisesti määriteltyjä panoksia (INDC, intended nationally determined contribution), jotka sisältävät
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vuoden 2020 jälkeen toteutettavia päästövähennys- ja/tai sopeutumistavoitteita. Panoksensa toimittaneiden maiden osuus maailmanlaajuisista kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on yli 95 prosenttia.
Euroopan unionin neuvosto saavutti 6 päivänä maalikuuta 2015 yhteisymmärryksen
EU:n ja sen jäsenvaltioiden yhteisestä INDC:stä, joka perustuu Eurooppa-neuvoston
2014 lokakuussa tekemälle päätökselle vähentää kasvihuonekaasupäästöjä EU:n sisäisesti vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Toimitettu INDC ei ennakoi Pariisin sopimuksen nojalla tehtävän EU:n kansallisen panoksen (nk. NDC, nationally determined contribution) lopullista tasoa eikä sitä, miten
siihen päästäisiin.
Pariisin sopimus on sekasopimus, joka sisältää sekä unionin että jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä. EU:n puheenjohtajamaa Alankomaat on kehottanut
kaikkia jäsenvaltioita allekirjoittamaan Pariisin sopimuksen allekirjoitusseremoniassa
22.4.2016. Euroopan unionin komissio antoi 2.3.2016 ehdotuksen neuvoston päätökseksi Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta. Valtioneuvosto on
antanut asiasta eduskunnalle U-kirjelmän 8/2016 vp ja siihen liittyvän jatkokirjelmän
UJ 4/2016 vp.
Pariisin sopimuksen vaikutukset syntyvät pitkällä aikavälillä. Ne liittyvät päästöjen
vähentämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastorahoitukseen eli köyhempien maiden tukemiseen niiden ilmastotoimissa. Sopimuksen avulla ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset samalla pienenevät.
Pariisin sopimus ei velvoita osapuolia tiettyihin nimenomaisiin päästövähennystavoitteisiin, vaan osapuolet sitoutuvat sopimuksessa valmistelemaan, tiedottamaan ja
ylläpitämään kansallisia tavoitteita. Osapuolten tulee myös pyrkiä toteuttamaan kansalliset hillintätoimet saavuttaakseen tavoitteet. Tämän lisäksi osapuolet sitoutuvat
ns. progressioperiaatteeseen, jonka mukaan tavoitteet voivat jatkossa vain tiukentua
ja/tai laajentua.
Pariisin sopimuksessa osapuolet sitoutuvat myös pitkän aikavälin tavoitteisiin, joihin
liittyvää työtä Suomessa on jo tehty paljon. Ilmastolaki sisältää vähintään 80 % päästövähennystavoitteen vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Suomi on valmistellut mm.
parlamentaarisen energia- ja ilmastotiekartan ja kansallisen sopeutumisstrategian
2014. Rahoituksen osaltakin rahoitusvirtojen konsistenssia ilmastotavoitteiden kannalta on tarkasteltu sekä kotimaassa että kehitysyhteistyössä.
Pariisin sopimuksen ilmastorahoitusta koskevilla määräyksillä on taloudellisia vaikutuksia, sillä sopimus velvoittaa teollisuusmaita jatkamaan kehitysmaiden tukemista ja
kertomaan tähän liittyviä tietoja. Sopimus ei kuitenkaan sisällä suoria viittauksia tiettyihin rahoitustasoihin. Pariisin osapuolikokouksen päätöksessä (1/CP.21) sovittiin,
että kehitysmaiden ilmastotoimiin kohdistuva teollisuusmaiden yhteinen USD 100
miljardin vuositason mobilisointitavoite ulotetaan vuoteen 2025, mihin mennessä sovitaan suuremmasta ja mahdollisesti laajemman rahoittajajoukon kattavasta ilmastorahoitustavoitteesta.
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Pariisin sopimuksen määräyksiä, jotka mahdollisesti edellyttävät eduskunnan hyväksymistä, selvitetään tarkemmin sopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisprosessin yhteydessä.
Pariisin sopimuksen neuvotteluiden aikana ympäristöministeriö valmisteli Suomen
kantoja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa ilmastoneuvotteluryhmässä (YM,
UM, TEM, VM, MMM, LVM, VNEUS). Lisäksi sopimusneuvotteluiden aikana ilmastoneuvotteluryhmä kuuli laajasti eri sidosryhmiä. Ympäristöministeriö on lisäksi
pyytänyt lausuntoja sopimuksen allekirjoittamisesta muilta ministeriöiltä sekä eri virastoilta, etutahoilta ja erityisryhmiltä. Seuraavat tahot ovat antaneet lausuntonsa sopimuksen allekirjoittamisesta: ulkoasiainministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Ahvenanmaan
maakuntahallitus, energiavirasto, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, rajavartiolaitos, Suomen ympäristökeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT,
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Akava ry, Bioenergia, Climate Leadership
Council ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Energiateollisuus ry, Greenpeace
Suomi, Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA ry, Maan ystävät ry, Metsäteollisuus
ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Saamelaiskäräjät, Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Suomen evankelisluterilainen
kirkko, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen yrittäjät, WWF
Suomi. Lausunnoissa on puollettu sopimuksen allekirjoittamista.
Edellä olevan perusteella esitetään, että Tasavallan presidentti valtuuttaisi maatalousja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs
Kai Sauerin allekirjoittamaan Suomen puolesta Pariisin sopimuksen.

